
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Lofotodden nasjonalparkstyre 
Møtested: Rådhuset på Ramberg 
Dato: 01.12.2021 
Tidspunkt: 12:00 – 16:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon 
Rita Lekang Medlem 
Lillian Rasmussen Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn Funksjon 
Jim Olaisen MEDL 

Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn Møtte for 
  

 
Merknader 
Varamedlem for Jim møtte ikke.  

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ole-Jakob Kvalshaug Nasjonalparkforvalter 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
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ST 34/21 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 01.12.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Innkalling og protokoll fra forrige møte godkjennes 
 
 
 

ST 35/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 01.12.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Referatsaker tas til orientering.  
 
 
 

RS 16/21 Tillatelse til motorferdsel - 21/608-2 Gbn 12/4 og 12/7 - rydding rasmasser 

ST 36/21 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 01.12.2021  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Ingen delegerte saker.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 37/21 Økonomirapport - drift av styret og tiltaksmidler - 2021 

Forslag til vedtak 
Økonomirapport tas til orientering 



 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 01.12.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Økonomirapport tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 38/21 Besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark til faglig godkjenning 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre godkjenner besøksstrategien og vedlagt tiltaksplan slik 
de foreligger, og sender dokumentene til Miljødirektoratet for faglig godkjenning. 
 
Besøksstrategien har et godt kunnskapsgrunnlag og er lokalt forankret gjennom 
rådgivende utvalg som er brukt som referansegruppe. Nasjonalparkstyret har som 
hensikt å legge besøksstrategien ut på høring i 2022 så snart den er faglig godkjent.  



 
I forbindelsen med høring vil det bli foretatt en ny gjennomgang av besøksstrategien i 
rådgivende utvalg, besøksstrategien skal presenteres i de to berørte kommunestyret, 
og det blir arrangert folkemøter. Formålet er å styrke den lokale forankringen 
ytterligere.  
 
Nasjonalparkstyret har som målsetning å ha en godkjent besøksstrategi i løpet av 
høsten 2022. Arbeidet med forvaltningsplan vil starte opp i 2022 parallelt med høring 
av besøksstrategien. Styret legger opp til en enkel rullering av besøksstrategien når 
forvaltningsplanen er godkjent, for å sikre at besøksstrategien er i tråd med 
forvaltningsplanen.  
 
 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 01.12.2021  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
Lofotodden nasjonalparkstyre godkjenner besøksstrategien og vedlagt tiltaksplan slik 
de foreligger, og sender dokumentene til Miljødirektoratet for faglig godkjenning. 
 
Besøksstrategien har et godt kunnskapsgrunnlag og er lokalt forankret gjennom 
rådgivende utvalg som er brukt som referansegruppe. Nasjonalparkstyret har som 
hensikt å legge besøksstrategien ut på høring i 2022 så snart den er faglig godkjent.  
 
I forbindelsen med høring vil det bli foretatt en ny gjennomgang av besøksstrategien i 
rådgivende utvalg, besøksstrategien skal presenteres i de to berørte kommunestyret, 
og det blir arrangert folkemøter. Formålet er å styrke den lokale forankringen 
ytterligere.  
 
Nasjonalparkstyret har som målsetning å ha en godkjent besøksstrategi i løpet av 
høsten 2022. Arbeidet med forvaltningsplan vil starte opp i 2022 parallelt med høring 
av besøksstrategien. Styret legger opp til en enkel rullering av besøksstrategien når 
forvaltningsplanen er godkjent, for å sikre at besøksstrategien er i tråd med 
forvaltningsplanen.  
 
 
 
 

ST 39/21 Drift av Lofotodden nasjonalparkstyre og midler til besøksstrategi 
og forvaltningsplan - 2022 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til drift (post 1420.21) i 2022: 
 
Drift - styre og utvalg (post 1420.21) Kr.  
Møteutgifter nasjonalparkstyret  kr     80 000,00  
Reiseutgifter Rådgivende Utvalg  kr       5 000,00  
Befaring/studietur nasjonalparkstyret  kr     15 000,00  
Reiseutgifter nasjonalparkkonferanse*  kr     40 000,00  



Sum  kr   140 000,00  
*Med forbehold om at det blir arrangert nasjonalparkkonferansen i 2022.  
 
Nasjonalparkstyret søker om følgende midler til besøksstrategi og forvaltningsplan i 
2022: 
 
Forvaltningsplan og besøksstrategi (post 1420.21)  Kr.   
Forvaltningsplan og besøksstrategi  kr     20 000,00  
Etablering av nettside for nasjonalparken  kr   100 000,00  
Kommunikasjonsplan  kr   100 000,00  
Sporløs Lofotturisme   kr   100 000,00  
Sum   kr   320 000,00  
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Behandling: 
Endring i forslag til vedtak fremmet av Rita Lekang om å øke posten på Sporløs 
Lofotturisme til kr. 150 000. 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til drift (post 1420.21) i 2022: 
 
Drift - styre og utvalg (post 1420.21) Kr.  
Møteutgifter nasjonalparkstyret  kr     80 000,00  
Reiseutgifter Rådgivende Utvalg  kr       5 000,00  
Befaring/studietur nasjonalparkstyret  kr     15 000,00  
Reiseutgifter nasjonalparkkonferanse*  kr     40 000,00  
Sum  kr   140 000,00  
*Med forbehold om at det blir arrangert nasjonalparkkonferansen i 2022.  
 
Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til besøksstrategi og 
forvaltningsplan i 2022: 
 
Forvaltningsplan og besøksstrategi (post 1420.21)  Kr.   
Forvaltningsplan og besøksstrategi  kr     20 000,00  
Etablering av nettside for nasjonalparken  kr   100 000,00  
Kommunikasjonsplan  kr   100 000,00  
Sporløs Lofotturisme   kr   150 000,00  
Sum   kr   370 000,00  

 
 
 
 



 

ST 40/21 Midler til etablering av forvaltningsknutepunkt - Lofotodden 
nasjonalpark 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til etablering av 
forvaltningsknutepunkt for Lofotodden nasjonalpark i 2022:  
 
Nasjonalparksenter - Forvaltningsknutepunkt 
(post 1420.85) 

 kr.   

Møblering av møterom og lunsjrom  kr     80 000,00  
Bilder og veggpynt kontor og fellesareal  kr     20 000,00  
Konferanseutstyr (IKT)*  kr     50 000,00  
*utgår dersom dette dekkes gjennom Statsforvalteren 
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Styrets vedtak – enstemmig: 

Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til etablering av 
forvaltningsknutepunkt (post 1420.85): 
 
Nasjonalparksenter - Forvaltningsknutepunkt 
(post 1420.85) 

 kr.   

Møblering av møterom og lunsjrom  kr     80 000,00  
Bilder og veggpynt kontor og fellesareal  kr     20 000,00  
Konferanseutstyr (IKT)  kr     50 000,00  

SUM  Kr    150 000,00 

 
 
 
 

ST 41/21 Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling av tjenester fra 
Statens Naturoppsyn - Lofotodden nasjonalpark - 2022 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til gjennomføring av tiltak i 
Lofotodden nasjonalpark (post 1420.31): 
 
Tiltaksmidler (post 1420.31) 
Prioritet Tiltak  Beløp  



1 Vedlikehold og tilrettelegging av stier som tiltak for å 
redusere slitasje - Ryten/Kvalvika, Bunessanden, 
Ågvatnet, Tindstinden 

 kr   300 000,00  

2 Kompetanseutvikling stibygging - SNO stiskolen  kr   300 000,00  
3 Ferdigstilling av infoplakater  kr     50 000,00  
4 Prosjektplan - Restaurering av sti Fredvang-Ryten-

Kvalvika-Torsfjorden 
 kr     50 000,00  

5 Marint avfall - vårrydding av Bunessanden og Kvalvika i 
samarbeid med Clean Up Lofoten 

 kr     50 000,00  
 

Ferdselstelling - Ryten, Bunesfjorden, Kjerkfjorden, 
Refsvika 

 kr                    -    
 

SUM  kr   750 000,00  
  
 
Lofotodden nasjonalparkstyre melder inn følgende behov for oppsyn og ressurs fra 
Statens Naturoppsyn (SNO): 
 



  

2022
Forvaltningm

yndighet
Lofotodden nasjonalparkstyre

Verneom
råde/Tem

a
Prioritering

Beskrivelse av oppdrag og m
etode

Forankring i 
planverktøy

Rapportering ( 
Verneom

rådelogg, 
Artsobs, N

atstat). 

M
erknad

Kom
petanseutvikling stibygging

1
I sam

arbeid m
ed SN

O
 stiskole

Tiltaksplan
N

asjonalparkstyre ønsker å i sam
arbeid m

ed stiskolen til SN
O

 arrangere en stiskole for Lofotodden.  
Varighet 1 uke, ca 230 m

eter sti. Det er ønskelig at lokalt SN
O

 bistår.
Utkjøring av klopp til Torsfjorden

2
M

å gjøres på snøføre m
ed snøscooter

Tiltaksplan
O

ppdrag kan gjennom
føres i sam

arbeid m
ed Røde Kors eller andre. Evt. kan vi ta i bruk helikopter

Klopplegging i Torsfjorden
3

Fortsette klopplegging på sti fra 
Torsfjorden til Kvalvika 

Tiltaksplan
Det ble lagt ca. 150 m

eter klopp i 2020. skal legges ca. 150 m
eter i 2022. 

Vedlikehold og tilrettelegging av 
stier for å redusere slitasje

4
Enkel stitilrettelegging på stier til 
Bunessanden, Kvalvika, Ryten og Ågvatnet

Tiltaksplan

N
asjonalparkforvalter utarbeider plan og prioriteringsliste på arbeid som

 bør utføres i løpet av 
barm

arkssesongen, fortrinnsvis før juli. Det blir leid inn ekstern arbeidskraft som
 SN

O
 skal bistå i å 

følge opp.  Arbeidet om
fatter skraping av berg, vannavledning, klopplegging, skilting og m

erking for å 
kanalisere ferdsel. Arbeidet m

å regnes som
 "brannslukking" for å redusere slitasje fra besøkende. 

Rydding av leirplasser og varder
5

Rydding av leirplasser på Kvalvika og 
Bunessanden 

Tiltaksplan
N

oen leirplasser som
 er etablert ønsker styret å få fjernet.

Kartlegging/uttak av frem
m

ede 
arter og spredte forekom

ster av 
bartræ

r (vrifuru) i Refsvika og på 
Helle

1
Refsvika og Helle

Annet (beskriv)
N

evnt i N
aturtypekartlegging som

 ble gjennom
ført. Ved sm

å forekom
ster kan direkte uttak gjøres. 

O
ppfølging av to bevaringsm

ål
1

Ryten og Bunessanden - N
atStat

Tiltaksplan
Ferdselstelling

2
4 ferdselstellere

Tiltaksplan
Plassering Ryten, Bunesfjorden, Kjerkfjorden og Refsvika. 

O
ppsyn og kontroll m

ed 
droneviksom

het
1

Ryten, Kvalvika, Bunessanden
Annet (beskriv)

Verneforskirftens § 10, prioriteres spesielt i juni-august
Verneskilt

2
O

ppsett verneskilt på flere om
råder

Annet (beskriv)
Verneforskriften, forvalter utarbeider prioriteringsliste

Verneom
råde/Skjøtsel

Verneom
råde/Bevaringsm

ål

Verneom
råde/Tilsyn og kontroll

Verneom
råde/Tilrettelegging



 

Saksprotokoll i Lofotodden nasjonalparkstyre - 01.12.2021  
 
Behandling: 
Punktet om behov for oppsyn og ressurs som meldes inn til SNO foreslås tatt ut av 
vedtaket. Bestilling til SNO foretas av forvalter, og tar utgangspunkt i vedtak om behov 
for tiltaksmidler.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Lofotodden nasjonalparkstyre søker om følgende midler til gjennomføring av tiltak i 
Lofotodden nasjonalpark (post 1420.31): 
 
Tiltaksmidler (post 1420.31) 
Prioritet Tiltak  Beløp  
1 Vedlikehold og tilrettelegging av stier som tiltak for å 

redusere slitasje - Ryten/Kvalvika, Bunessanden, 
Ågvatnet, Tindstinden 

 kr   300 000,00  

2 Kompetanseutvikling stibygging - SNO stiskolen  kr   300 000,00  
3 Ferdigstilling av infoplakater  kr     50 000,00  
4 Prosjektplan - Restaurering av sti Fredvang-Ryten-

Kvalvika-Torsfjorden 
 kr     50 000,00  

5 Marint avfall - vårrydding av Bunessanden og 
Kvalvika i samarbeid med Clean Up Lofoten 

 kr     50 000,00  
 

Ferdselstelling - Ryten, Bunesfjorden, Kjerkfjorden, 
Refsvika 

 kr                    -    
 

SUM  kr   750 000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 42/21 Møteplan 2022 

Forslag til vedtak 
Lofotodden nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2022: 



Nasjonalparkstyre Dato  
1 februar 
2 juni 
3 august 
4 november 
5 desember 
Rådgivende utvalg Dato 
1 April/mai 
2 oktober  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Lofotodden nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2022: 
Nasjonalparkstyre Dato  
1 10. februar 
2 10. juni 
3 7. – 8. september 
4 30. november 
Rådgivende utvalg Dato 
1 10. juni, kl. 14:00 
2 20. oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 43/21 Eventuelt 
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Saker meldt inn til eventuelt: 

1. Arctic Triple 
Styret fikk orientering om Arctic Triple og Lofoten Stage Run som er planlagt i 
månedsskifte mai/ juni 2022. Arrangementet berører Lofotodden nasjonalpark og er 
søknadspliktig jf. Verneforskriften. Arrangementet må ses i sammenheng med 



besøksstrategien og de mål styret har satt for kanalisering av ferdsel og skjerming av 
områder. Søknad blir sendt av arrangør i januar 2022.  
  

2. Refsvikhula 
Styret og Moskenes kommune avventer fortsatt en juridisk avklaring av 
kulturminnemyndigheten om kulturminnevernet og autoriseringsordningen. To aktører 
er interessert i å autoriseres som guider til Refsvikhula for perioden 2022/24.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Saker tas til orientering.  
 
 
 


